
Közhasznúsági jelentés és Pénzügyi beszámoló a B-A-Z Megyei Népművelők Egyesülete 
2009. évi tevékenységéről 

 
I. Számviteli Beszámoló (mellékletként csatolva): 
 
2009. évi nyitóegyenleg: 308.036 Ft. 
Bank: 48.095 Ft. 
Pénztár:  259.941 Ft. 
 

1. Bevételek 
Egyesületi tagdíj 240.000 Ft. 
Részvételi díj 497.000 Ft. 
Támogatás (Kult-Túra A.): 50.000 Ft. 
B-A-Z Megyei Önkormányzat: 100.000 Ft. 
Pályázati támogatás MNT 200.000 Ft. 
NKA támogatás: 500.000 Ft. 
NKA támogatás: 400.000 Ft. 
NCA támogatás: 75.000 Ft. 
NCA támogatás: 272.500 Ft. 
Kult-túra A. tagi kölcsön: 50.000 Ft. 
Szakértői tevékenység 150.000 Ft. 
Kamatbevétel 769 Ft. 
Összesen: 2.535.269. Ft. 
 

2. Kiadások 
Anyagbeszerzés: 34.882 Ft. 
Kiküldetési költség: 42.147 Ft. 
Szállásdíj: 349.790 Ft. 
Idegenforgalmi adó: 25.958 Ft. 
Tagdíj: 19.000 Ft. 
Étkezés: 252.230 Ft. 
Postaköltség: 10.010 Ft. 
Bank által felszámított postaköltség: 3.750 Ft. 
Személyszállítás: 298.080 Ft. 
Tor-túra rendezvényre sertés: 60.000 Ft. 
Szervezés (nyugdíjas népművelők találkozója): 150.000 Ft. 
Rendezvény szervezés: 50.000 Ft. 
Domain regisztráció: 4.380 Ft. 
Pályázati díj: 4.000 Ft. 
Közjegyzői díj: 6.620 Ft. 
Szakértői tevékenység: 50.000 Ft. 
Tiszteletdíjak (NKA szakértői díj, NKA oktatás) 160.000 Ft. 
Bankköltség: 12.448 Ft. 
Könyvelés 2007-2008. év: 90.000 Ft. 
Kölcsön visszafizetése: 420.000 Ft. 
Bérleti díj: 50.000 Ft. 
Összesen: 2.093.295 Ft. 
 
 
2009. évi záróegyenleg: 750.010 Ft. 
Bank: 718.581 Ft. 
Pénztár: 31.429 Ft. 
 



II. Költségvetési támogatások felhasználásának bemutatása 
A B-A-Z Megyei Népművelők Egyesülete a 2009-es évben közvetlen költségvetési 
támogatásban nem részesült. 
 
III. Vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás 
A B-A-Z Megyei Népművelők Egyesülete nem rendelkezik tárgyi eszközzel. A 
vagyongazdálkodás jelentése ebből a szempontból nemleges, hiszen az eszközök 
felhasználására és amortizációjára vonatkozó beszámolót a jelentéshez csatolni nem tudunk. 
 
IV. Cél szerinti juttatások kimutatása 
NKA támogatás 500.000 Ft. 
NKA támogatás 400.000 Ft. 
Kult-Túra Alapítvány támogatása:  50.000 Ft. 
B-A-Z Megyei Önkormányzat támogatása: 100.000 Ft. 
MNT támogatás: 200.000 Ft. 
NCA támogatás: 75.000 Ft. 
NCA támogatás: 272.500 Ft. 
Cél szerinti juttatások összesen: 1.597.500 Ft. 
 
V. Központi szervtől kapott támogatás 
A B-A-Z Megyei Népművelők Egyesülete 2009 évben központi költségvetési szervtől, 
elkülönített állami pénzalaptól juttatott támogatást nem kapott. 
 
VI. Vezetőknek nyújtott juttatások mértéke 
Az Egyesület vezetősége tevékenységét társadalmi munkában végezte, az Egyesület 
működtetéséért a tisztségviselők sem pénzbeli, sem pedig természetbeni juttatást nem kaptak. 
 
VII. Beszámoló a szakmai tevékenységről 
Január 22-én Ózdon az Olvasóban tartottuk a Magyar Kultúra Napja B-A-Z Megyei 
Ünnepségét, ahol a megyei közgyűlés elnöke, Dr. Ódor Ferenc, a B-A-Z Megyei Pedagógiai 
és Közművelődési Intézet igazgató asszonya Budai Erzsébet és egyesületünk elnöke adta át a 
megye kultúrájáért díjakat. A rendezvény megyénk kultúrájához méltó helyen, a néhány éve 
gyönyörűen felújított patinás épületben, az Ózdi Olvasóban került lebonyolításra.  
Január 27-én Budapesten került sor a MNE tisztújító közgyűlésére, ahol egyesületünk 
szervezettségéhez méltó módon közel ötven fővel képviseltettük magunkat és szavaztunk két 
tagtársunk országos elnökségi tagságáról. Egyiküket Sajó Attila személyében országos 
elnökké, másik tagtársunkat Csatlósné Komáromi Katalint elnökségi taggá választotta a 
közgyűlés. 
Egyesületünk 2009. évi – február 18-án megtartott - első közgyűlése egyben tisztújító 
közgyűlés volt. Az előző elnökség mandátuma lejárt, így szükségessé vált az új vezetőség 
megválasztása, ami sikeresen megtörtént. A korábbi öt fős vezetőségből egy fő nem vállalta 
tovább az elnökségi tagságot, mivel Őt a Magyar Népművelők Egyesülete január 27-i 
tisztújító közgyűlése az egyesület országos elnökévé választotta, két főt újraválasztott a 
tagság, s három személy került újonnan megválasztásra. A közgyűlés egyúttal megtárgyalta és 
elfogadta az éves programtervét az egyesületnek. A közgyűlést követően szakmai fórumot 
rendeztünk, mely fórum egy pályázati támogatással megvalósított három lépcsős képzési terv 
első felvonása volt. 
Március 4-én egy új kezdeményezés kapcsán TOR-Túra nevű programot valósítottunk meg a 
Zemplén és Abaúj határán fekvő kistelepülésen, Fonyban. A disznóölés hagyományainak 
felelevenítése – a reggeli leszúrástól a feldolgozáson át a kora esti torig -, nagy sikert aratott a 
tagság körében. Napközben még egy kis túra is belefért a programba. Sűrű hóesésben 
másztuk meg Regéc várát, ami a havas, latyakos terepen próbára tette a bátor vállalkozókat. 



Március 26-27-én a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával vezetői tréninget szerveztünk 
Aggteleken, ahol a megye nagyobb intézményeinek vezetői, illetve kistérségi kollégák 
egyaránt részt vettek. A tréning igen hasznos és sikeres volt, valamennyi jelenlévő egyértelmű 
elismeréssel nyilatkozott a programot levezető pszichológus felkészültségéről, szakértelméről. 
A programban résztvevők Hajdú Krisztina szakpszichológus irányításával bővíthették 
vezetési ismereteiket,  a játszma-tréning módszerével fejleszthették vezetői készségeiket. 
Egyesületünk április 20-án a MNE és a megyei intézettel közös regionális konferenciát 
szervezett Ózdon, melynek keretében a szakmai program mellett lehetőségünk volt a régió 
másik két megyéjéből jelen lévő kollégáknak bemutatni szervezetünk munkáját. A 
konferencia közel száz fő részvételével zajlott. Ennek következménye volt, hogy a Nógrád 
megyei kollégák tanácskozásukra meghívták egyesületünk elnökét kifejezetten azzal a céllal, 
hogy a B-A-Z megyei tapasztalatok átadásával segítse az ottani szerveződést. 
Mindezek mellett két elnökségi tagunk – Bordás István és Kolostori Gábor - jóvoltából 
elkészült egyesületünk logoja, bejegyzésre került és már működik is a www.nepmuvelo.hu 
honlapunk. 
Június 3-5 között tartottuk meg a hagyományos, 1996-tól minden éven megrendezett szakmai 
tapasztalatcserét. 2009-ben Zala Megye városainak és kistelepüléseinek kulturális és 
közművelődési életével ismerkedtünk. Egy rövid kiruccanás erejéig átlátogattunk a 
„szomszédos” Lendvára is, hogy tájékozódjunk az ottani magyar kisebbség helyzetéről, a 
térség magyar nyelvű oktatásának és művelődésének lehetőségeiről. 
Május 21-22-én az országos egyesülettel és a megyei intézettel közösen Mezőkövesden 
rendeztük meg a nyugdíjas kollégák hagyományosan nagy sikerű találkozóját. Az eddig 
csupán megyei szintű rendezvény nagy sikert aratott, olyannyira, hogy a jelen lévő Vas 
megyei munkatársak már ott kifejezték hajlandóságukat a 2010. évi találkozó lebonyolítására. 
Ugyancsak május 22-én Sárospatakon találkozott a MNE elnöksége és egyesületünk 
elnökségének néhány tagja az Erdélyi Magyar Kulturális Egyesület (EMKE) mintegy 12 fős 
csoportjával, mely találkozó során a szakmai beszélgetésen túl a létrejött kapcsolat 
továbbfejlesztésének lehetőségei is szóba kerültek. Az EMKE résztvevői a találkozót követő 
napokban a Sárospataki Kistérség kulturális életével ismerkedtek. 
Mindezen szakmai programok mellett egyesületünk sikeresen pályázott különféle alapokhoz, 
melynek eredményeképpen tovább tudtuk folytatni a már 2008-ban megkezdett szakmai 
képzési programjainkat. A Nemzeti Kulturális Alap Közművelődési Kollégiuma és a Nemzeti 
Civil Alapprogram különböző kollégiumai egyaránt támogatásra méltónak ítélték pályázati 
elképzeléseinket. 
Szeptember 11-12-én a diósgyőri kollégák jóvoltából részt vettünk a Várfesztivál záró 
rendezvényén, a Diósgyőri Vadas-Boros Napokon. A program sikere kapcsán 
elnökségünkben megfogalmazódott az ötlet, hogy a korábbi években meghirdetett – de 
időpont egyeztetési problémák miatt abba maradt – Családi Napot erre az időre és helyre 
kellene átszervezni. 
November 5-6-7-én tartotta a MNE XXVI. Vándorgyűlését Szolnokon, ahova a korábbi 
hagyományoknak megfelelően megyénk kollégái egyesületünk segítségével – az utazás 
költségeinek átvállalásával – és koordinálásával utaztak. A 3 napos szakmai tanácskozás sok 
érdekes tapasztalattal gazdagította tagságunkat.    

 
Stumpf Gábor 

 elnök 
 
Sárospatak, 2010. február 5. 
 
 
 
 
 


